
Onze Kleenex® Ultra Rolhanddoek biedt 
uw medewerkers uitzonderlijk comfort en 
gemak in de toiletruimte.

TOILETRUIMTE 

Kleenex® Ultra 
Rolhanddoeksysteem. 
Perfecte zorg. Steeds weer.

  Uitstraling - Modern vormgegeven dispensers 
die helpen de ruimte netjes te houden

  Hygiëne - Drogere handen dankzij de 
uiterst absorberende Airflex* Technologie 
+ de meest hygiënische dispenser vs. de 
concurrentie1

  Efficiency - Compact systeem met grote 
capaciteit voor de meeste droge handen 
per gevulde dispenser; minder vaak bijvullen

  Tevredenheid - Medewerkers hebben liever 
handdoeken met reliëfpatroon van het 
Kleenex® Merk2

  Duurzaamheid - Grote capaciteit, onze 
oplossing zorgt voor lager verbruik én 
minder verspilling (restrolfunctie)



1 Resultaten van een Swab test studie, uitgevoerd door MGS Laboratories in januari 2017.
2 Resultaten van Hall Test onderzoek, uitgevoerd door Sapio Research Agency in januari 2017.
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De kwaliteit en zorg die je verwacht van het Kleenex® Merk, nu 
in een rol voor een ultieme ervaring met handen drogen.

Ultra Rolhanddoek

Zorg goed voor uw medewerkers met het Kleenex® Merk
Medewerkers voelen zich thuis met het Kleenex® Merk - gebruikers kunnen nu de hele 
werkdag het comfort en de zorg van thuis ervaren.

Zorg met trots voor uw medewerkers met een zichtbaar Kleenex® Merk op uw 

handdoeken.

Toiletruimtebezoekers hebben liever Kleenex® Ultra Rolhanddoeken2

Kleenex® Ultra Rolhanddoeken bieden de zachtste en meest 
comfortabele ervaring met rolhanddoeken2 voor uw medewerkers. 
Premium handdoeken met reliëfpatroon van het Kleenex® Merk zijn 
twee keer zo geliefd als die van de grootste concurrent.2

Nieuwe, compacte dispenser die in één  
handeling te reinigen is
Onze nieuwe, kleinere dispenser heeft een strak ontwerp zonder vuilinsluiting, 
waardoor hij gemakkelijk in één handeling te reinigen is. Bovendien zorgt 
onze nieuwe en verbeterde nooit-leeg functie voor een continue afgifte van 
rolhanddoeken. En in tegenstelling tot concurrerende producten heeft onze 
restrol geen dubbele afgifte.

Kleenex® Ultra (6780)
•  Superieure rolhanddoek voor een betere zorg voor 

medewerkers

•  2-laags handdoek voor een betere werking en meer 
comfort

•  Rolformaat voor een ultieme ervaring tijdens het handen 
drogen

•  Voor gebruik met een compacte rolhanddoek dispenser 
die in één handeling te reinigen is (7375/7376)

Kleenex® Ultra SLIMROLL* (6781)
• Slanker formaat - ideaal voor beperkte ruimtes

•  Voor gebruik met een compacte rolhanddoek dispenser 
die in één handeling te reinigen is (7955/7956)


